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ĮSAKYMAS 

DöL APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2009 M. BIRŽELIO 12 D. 
ĮSAKYMO NR. AV-77 „D öL APLINKOSAUGIN öS INFORMACIJOS ELEKTRONINI Ų 

PASLAUGŲ IŠVYSTYMO PASLAUGŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO S ĄLYGŲ 
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 
2009 m. rugpjūčio 6 d. Nr. AV- 

Vilnius 
 

P a k e ič i u  Aplinkosaugin÷s informacijos elektroninių paslaugų išvystymo paslaugų pirkimo atviro 
konkurso sąlygas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 
AV-77 „D÷l Aplinkosaugin÷s informacijos elektroninių paslaugų išvystymo paslaugų pirkimo atviro 
konkurso sąlygų patvirtinimo“ (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Aplinkos apsaugos agentūros 
direktoriaus 2009 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. AV-97): 

1. Išd÷stau 6 punktą taip: 
„6. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys – Rasa Maslauskait÷, A.Juozapavičiaus 9-605, 

Vilnius, faksas 8 5 266 2800, tel. 8 5 266 2843, el. paštas r.maslauskaite@aaa.am.lt, Petras Voveris, 
A.Juozapavičiaus 9-605, Vilnius, faksas 8 5 266 2800, tel. 8 5 266 2837, el. paštas p.voveris@aaa.am.lt.“. 

2. Įrašau 22 ir 28 punktuose vietoj datos „2009 m. rugpjūčio 17 d.“ datą „2009 m. rugpjūčio 24 d.“. 
3. Įrašau 31 punkte vietoj datos „2009 m. lapkričio 17 d.“ datą  „2009 m. gruodžio 31 d.“. 
4. Išd÷stau 44 punktą taip: 
„44. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas  perkančiosios 

organizacijos ir tiek÷jo susirašin÷jimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu A. Juozapavičiaus g. 9-
903 paštu arba elektroniniu paštu r.maslauskaite@aaa.am.lt ir p.voveris@aaa.am.lt, arba faksu  (8~5) 266 
2800. Tiesioginį ryšį su tiek÷jais įgalioti  palaikyti: Rasa Maslauskait÷, Projektų skyriaus ved÷ja, Petras 
Voveris, Projektų skyriaus vyriausiasis specialistas.“. 

5. Įrašau 46 punkte vietoj datos „2009 m. rugpjūčio 17 d.“ datą „2009 m. rugpjūčio 24 d.“. 
6. Papildau 1 priedo 5.2 skyrių šia nauja antrąja pastraipa (buvusias antrąją ir trečiąją pastraipas 

laikant trečiąja ir ketvirtąja pastraipomis): 
„Paslaugų teik÷jas privalo atlikti IS vidaus kontrol÷s vertinimą ir IS veiklos ir valdymo vidaus 

auditą.“. 
7. Papildau 1 priedo 5.3 skyrių šia nauja antrąja pastraipa (buvusias antrąją - šeštąją pastraipas laikant 

trečiąja - septintąja pastraipomis): 
„Paslaugų teik÷jas turi pateikti ir suderinti AIVIKS sistemos ir visų posistemių prototipus.“. 
8. Įrašau 1 priedo 5.6.1 skyriaus trečiojoje pastraipoje po žodžio „parengti“ žodžius „AIVIKS vidaus 

audito ataskaitą ir“. 
9. Išd÷stau 1 priedo 5.6.2 skyriaus 3.3 punktą taip: 
„3.3. IS vidaus audito ataskaita pateikiama ne v÷liau kaip likus 10 dienų iki informacin÷s sistemos 

perdavimo-pri÷mimo akto pasirašymo datos, galutin÷ ataskaita pateikiama ne v÷liau kaip iki 2011 m. liepos 
10 d.“. 
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